
Com evitar el 
desallotjament del BANC 

EXPROPIAT?
El dimarts 17 de desembre ens va arribar una nova citació a judici pel 9 de gener, és a 
dir, en poc més de 3 setmanes. Igual que a l'anterior vegada ens demanen 4000 € de  
caució si volem defensar-nos en el judici, i  d'igual manera que aquella vegada ens 
neguem a pagar aquesta quantitat.

Sabíem que aquest moment arribaria ja que tot espai ocupat, en un moment o altre, ha  
d'enfrontar-se  a  la  justícia  i  a  la  defensa  de  la  propietat  privada.  Perquè  quan 
comencem  a  resoldre  els  problemes  entre  nosaltres,  quan  el  suport  mutu  i 
l'autoorganització és el que ens mou el policia o el jutge sempre acaben trucant a la  
porta. És per això que no pensem quedar-nos amb el braços plegats.

En els 2 anys que porta ocupat el Banc Expropiat han sigut una gran quantitat de gent, 
activitats, assemblees i projectes les que han donat i donen vida a aquest espai. No 
volem que tot això es perdi i és per aquest motiu que volem evitar el desallotjament.

El nostre objectiu és clar  que CatalunyaCaixa retiri la denúncia. Per a que això 
sigui possible cal que no només la gent que utilitzem l'espai ens posem en moviment  
sinó que tothom que cregui que aquest espai no ha de ser desallotjat que pugui mostrar 
la seva solidaritat de la manera que cregui convenient. Sabem que potser no sabeu 
com o que dubteu de què voldríem nosaltres. Aquestes són algunes idees:

– Difusió  de  la  informació  sobre  el  banc  i  la  campanya  contra  el 
desallotjament: que corri la veu, que no quedi paret o racó a Internet on no 
es conegui el cas.

– Aporta amb el que tinguis: necessitem paper dinA3 i A4 i gent que pugui 
imprimir i/o fer fotocòpies gratis.

– Convèncer-los  que  desallotjar-nos  no  els  serà  rentable:  Cada  oficina 
bancària és una gran bústia de suggeriments, com els hi podríeu dir? penseu,  
penseu...

– Encara tens diners? Tanqueu els comptes a CatalunyaCaixa e informa del 
motiu.

– Aprofita el teu temps lliure i col·lapsa'ls: truca'ls o envia faxos de manera 
insistent. Al blog trobaràs els números i propostes vàries. 

– Tirar la brossa a la porta de l'oficina: si generen merda que recullin merda.
– Deixar fluir l'art que hi ha dins teu: els seus vidres clamen per la frase “El 

Banc Expropiat no es toca. Traieu la denúncia”. 
– Concentracions o ocupacions de sucursals: que no puguin desenvolupar el 

seu funcionament habitual.
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Els únics criteris sobre el suport que voldríem ve marcat pel mateix contingut polític 
que  ha  tingut  el  Banc  Expropiat  en  tot  aquest  temps.  Sempre  hem  apostat  per 
l'autoorganització,  l'autonomia  i  la  horitzontalitat  en  la  nostra  lluita  contra  el 
capitalisme.  Per  tant,  encara  que  és  CatalunyaCaixa  qui  denuncia  la  nostra  lluita 
continua sent contra el conjunt del sistema del que aquest banc forma part i en el qual 
nosaltres  també  englobem  a  partits  polítics,  medis  de  comunicació  i  totes  les 
institucions de l'Estat.  Qualsevol mostra de solidaritat serà ben rebuda sempre i 
quan es respecti això: no volem caure bé al jutge, no volem sortir a la tele i no  
volem el suport de cap partit.

Des  de  l'anterior  amenaça  de  desallotjament  han  sigut  moltes  les  accions  i  les 
iniciatives solidàries amb el Banc. Per veure què s'està fent o treure idees visiteu el 
blog. Necessitem que ens envieu tot allò que feu per a poder donar difusió, la manera  
de fer-ho també la trobareu al blog.

Per qualsevol cosa no dubteu en passar pel banc.

Si vols rebre la informació sobre el desallotjament envia un correu a 
elbanc@riseup.net o segueix-nos a @Banc_Expropiat o a 

http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

Si només entenen de beneficis
els parlarem en pèrdues

Que retirin la denúncia!
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